
Praca domowa klasa 5b 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl 

 

02.06.2020 r.  

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart 

pracy wysłanych na ich adresy e- mail. 

 

JĘZYK POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   annakozek2@gmail.com  

 

1.06.2020r. 

Temat: Maraton filmowy – oglądamy ekranizacje naszych lektur. (2godz.) 

Obejrzyj wybrany film z podanych propozycji: „Przygody Tomka Sawyera”, „ Chłopcy z 

Placu Broni”, „Opowieści z Narnii”, „Akademia Pana Kleksa”, „Mikołajek”, „ Magiczne 

drzewo”, „ Alicja w Krainie Czarów” . 

 

2.06.2020r. 

Temat: Wszystkie drogi prowadzą do … - Stanisław Młodożeniec „ Kulawa droga”. 

1.Przeczytaj wiersz Stanisława Młodożeńca „Kulawa droga” (podręcznik do literatury, str. 

246-247). 

2. Wykonaj pisemnie zad. 1,3 (pierwszą część polecenia),5,7,8,9, str.247-248. Przykładowe 

rozwiązania: (zad.1: epitety: kulawa, zmordowana, utrapiona, dobra, zdrowa, gładka, ładna; 

drugą część polecenia wykonaj ustnie), (zad.3: wyrazy dźwiękonaśladowcze: buch, wio, 

trzeszczy, sapie, chlust, szto-pyrk, kwęka, pukał, hopsa), (zad. 5: uosobienia: „płacze 

wierzba”, „płot i mostek wylewają łzy żałosne”, „okulała droga do cna”, „siwy kamień, zacny 

lekarz”; W filmie animowanym uosobione elementy krajobrazu mogłyby się zachowywać jak 

ludzie – wierzba mogłaby płakać łzami ściekającymi po pniu, płot wycierałby nos chusteczką, 

po mostku spływałaby struga łez, kamień drapałby się po łysinie ze zmartwienia), (zad.8: 

wiosna – do cna ( rym żeński, niedokładny), roztopach – po pas (rym żeński, niedokładny), 

furmani- gałęziami (rym żeński, niedokładny), lekarz – zwlekał (rym żeński, niedokładny). 

Rymy sygnalizują zakończenia wersów, dodają utworowi rytmiczności, eksponują wybrane 

treści, przykuwają uwagę odbiorcy). 

3. Dla chętnych: zad.2, str.247 (wyślij do sprawdzenia). 

 

3.06.2020r. 

Temat: Malować świat w barwnej postaci – Czesław Miłosz „ Wyprawa do lasu”. 

1.Przeczytaj wiersz Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu” (podręcznik do literatury, str.249). 

2. Wykonaj pisemnie zad. 1, 2, 4,str. 250 (zad.2 : Osoba mówiąca w wierszu:1) człowiek 

wrażliwy na piękno, podziwia widok zachodu słońca; znajduje się w lesie, gdzie odczuwa swą 

małość wobec potęgi przyrody; 2) zwraca się do innych ludzi; apeluje o wrażliwość na 

otaczający nas świat („zadrzyjmy głowy”), o zjednoczenie się („weźmy się za ręce”) we 

wspólnej wędrówce), (zad. 4: „Słońce zachodząc różowo się pali/ Na każdym drzewie” – 

przenośnia, epitet). 

3. Następnie zapisz definicję z ramki Zapamiętaj! (nastrój wiersza) i rozwiązanie zad. 7,str. 

250 (nastrój- uroczysty, podniosły (dostojny, wzruszający)). 

 

5.06.2020r. 

Temat: Koncert na dwa stawy i ptaków kapelę – Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

(fragm.). 

1.Przeczytaj fragment „Pana Tadeusza”, str. 251-252. 

mailto:i.fijalkowska@op.pl
https://poczta.wp.pl/k/


2.Wykonaj ustnie zad.1, str. 252. 

3.Przeczytaj z internetowego słownika języka polskiego wyjaśnienie wyrazów „koncert” i „ 

batuta”. 

4. Wykonaj pisemnie zad.3,4,6,9, str.253-254. Propozycje rozwiązania: (zad. 4: Wyrazy 

dźwiękonaśladowcze: derkacz, bekasy, jęczeć, szepnęły, wrzasnął, szmerów, wrzawy, jęk, 

krzykiem, piały. Przypominają odgłosy wydawane przez zwierzęta, kojarzą się z szumem 

drzew, traw; szczególnie przyjemne wydają się szmery i szepty.), (zad. 6: Elementy 

wpływające na rytm wiersza: rymy, powtarzająca się liczba sylab w wersach, powtórzenia), 

(zad.9: Metafory, które: a) ożywiają lub uosabiają elementy krajobrazu („ Odezwały się 

chórem podwójnym dwa stawy”, „tak dwa stawy gadały”),  b) wyolbrzymiają przedstawiane 

zjawiska („ wśród tysiąca gwarów”, „żab niezliczone hordy”), c) zastępują nazwę zjawiska 

lub bohatera bardziej rozbudowanym opisem („ niedoperzów siostrzyczki”, „ pierwszy 

skrzypak łąki”). 

5.Przeczytaj definicję melorecytacji (ramka Zapamiętaj!, str.254). 

6.Wykonaj ustnie zad. 5,str. 253. 

 

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  

 

02.06.2020 

Temat: Odbudowa królestwa polskiego 

1. Przeczytaj temat 33 z podręcznika, Przypominam, zawsze zwracaj uwagę na wyrazy 

pogrubione, one są ważne! 

2. Przepisz do zeszytu 1, 3 i 4 kropkę z Zapamiętaj. 

3. Wykonaj zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

 

04.06.2020 

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego 

1. Przeczytaj temat 34 z podręcznika. 

2. Napisz w zeszycie osiągnięcia Kazimierza Wielkiego i prześlij do sprawdzenia. 

 

EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com 

 

02.06.2020. – przeczytajcie temat 24 w podręczniku „Krajobraz śródziemnomorski”, 

obejrzyjcie na YouTube filmiki o tytule „Krajobraz śródziemnomorski, klasa piąta”.  

Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 

notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 

ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu  

 

1 czerwca 2020r. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!  

W tym szczególnym dniu lekcja angielskiego będzie wyśpiewana. Pod podanym linkiem 

znajdziecie piosenki w języku angielskim. Możecie wybrać tytuł znanej Wam piosenki. Pod 

teledyskiem znajdziecie tekst piosenki i jej tłumaczenie. Wysłuchajcie piosenki kilka razy 

patrząc w tekst. Następnie spróbujcie ją zaśpiewać. 

http://www.angielski.slowka.pl/piosenki,d,1,3.html 

 

2 czerwca  2020r. 
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Czas Present Simple i Continuous – użycia. 

Czas Present Simple głównie opisuje nam sytuacje rutynowe, przyzwyczajenia i nawyki, np.: 

I often drink milk.  Często piję mleko.  

Dlatego ten czas często rozpoznajemy po przysłówkach częstotliwości: never, sometimes, 

often, usually, every day, always ……. 

Czas Present Continuous opisuje: 

czynności, które dzieją się dokładnie w tej chwili, np.: 

She is dancing now.  Ona tańczy teraz. – tu pojawia się często now, at the moment 

czynności zaplanowane w niedalekiej przyszłości, np.: 

We are leaving tomorrow. Wyjeżdzamy jutro. – tu pojawiają się określenia czasu w 

przyszłości: tomorrow, on Monday, next week… 

Przepiszcie dialog z ćwiczenia 4 (unit 6, lesson 3) w podręczniku do zeszytu. Na niebiesko 

zamalujcie zdania, które mówią o rutynie i nawykach; na czerwono te, które mówią o 

czynnościach, które dzieją się dokładnie teraz, a na zielono te, które odnoszą się do 

przyszłości. 

 

5 czerwca 2020r. 

Pytania w czasie Present Simple i Continuous. 

Obejrzyjcie uważnie filmik, w którym dokładnie porównane są te dwa czasy. Zwróćcie 

szczególną uwagę na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=Menuz6HO-9k 

Te dwa czasy były omawiane. Postarajcie się zrobić ćwiczenie 2 unit 6 lesson 3 w 

ćwiczeniówce. Należy uzupełnić pytania: 

- w czasie Present Simple 

- w czasie Present Continuous –teraz 

- w czasie Present Continuous- przyszłość. 

Present Simple: 

Do lub does + podmiot + czasownik w bezokoliczniku? 

Present Continuous: 

Am lub is lub are + podmiot + czasownik z –ing? 

Wyraźnie uzupełnijcie pytania, zróbcie zdjęcie i prześlijcie na mój adres e-mail. Wyjaśnię 

ewentualne błędy. 

 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  graziakot@interia.pl 

 

WAŻNE! 

01.06.2020 r. (poniedziałek) kartkówka z dzielenia liczb dziesiętnych. Prace zostaną 

przesłane około 7.55 na pocztę, jak również na Skype a. Czas pisania 15 minut. Prace 

należy odesłać do godziny 8.20. 

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

T:Reguły kolejności wykonywania działań. 

Celem lekcji jest kształtowanie umiejętności obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych i 

stosowania reguł kolejności wykonywania działań. 

 Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania zadania wprowadzającego, które dotyczy wartości 

wyrażeń arytmetycznych zbudowanych z tych samych liczb i tych samych znaków działań, 

ale różniących się położeniem nawiasów. 

https://www.youtube.com/watch?v=Menuz6HO-9k
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Zapiszcie w zeszytach: Jeżeli w wyrażeniu arytmetycznym nie ma nawiasów, to najpierw 

wykonujemy potęgowanie, następnie mnożenie i dzielenie w kolejności ich 

występowania, a potem dodawanie i odejmowanie także w kolejności ich występowania. 

Jeżeli w wyrażeniu arytmetycznym są nawiasy, to najpierw wykonujemy działania w 

nawiasach. Zaczynamy od nawiasów, wewnątrz których nie ma już innych nawiasów. 

Rozwiązujemy zad. 1-6/230/P i 1-4 i Co było na lekcji?/70-71 w zeszycie ćwiczeń. 

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się 

na stronie szkoły.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze 

mną drogą mailową. 

 

02.06.2020 (wtorek) 

T:Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych. 

Celem lekcji jest kształtowanie umiejętności opisywania sytuacji przedstawionych w 

zadaniach za pomocą wyrażeń arytmetycznych oraz utrwalenie umiejętności stosowania reguł 

kolejności wykonywania działań. 

Podczas tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe, opisując przedstawione sytuacje 

praktyczne za pomocą wyrażeń arytmetycznych. Podczas obliczania wartości tych wyrażeń 

będziemy zwracać uwagę na kolejność wykonywania działań. Rozwiązujemy zadania 7-

12/231/P, które dotyczą obwodów prostokątów oraz 5-7 i Co było na lekcji?/71-73 w zeszycie 

ćwiczeń. Aby opisać sytuacje praktyczne przedstawione w tych zdaniach, należy utworzyć 

wyrażenia arytmetyczne z wykorzystaniem różnych działań i nawiasów. Przy obliczaniu 

wartości zapisanych wyrażeń należy stosować reguły kolejności wykonywania działań. 

Wskazówki: 

Zad. 10 – rozwiązanie zadania będzie łatwiejsze po analizie rysunku; 

Zad. 11 – rozwiązanie zadania będzie łatwiejsze po sporządzeniu rysunku – analogicznego do 

tego w zadaniu 10. 

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się 

na stronie szkoły.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze 

mną drogą mailową. 

 

03.06.2020 (środa)/05.06.2020 (piątek) 

T:Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych (2godz.). 

Nadal kontynuujemy rozwiązywanie zadań tekstowych i ten sam temat będziemy realizować 

również w piątek, opisując przedstawione sytuacje praktyczne za pomocą wyrażeń 

arytmetycznych. Podczas obliczania wartości tych wyrażeń będziemy zwracać uwagę na 

kolejność wykonywania działań. 

Zaczynamy od zadania 13, które rozpoczyna serię zadań dotyczących kosztów zakupu do zad. 

20/232-233/P i zad. 8-11 i Co było na lekcji?/73-75 w zeszycie ćwiczeń. Aby opisać sytuacje 

przedstawione w zadaniach, należy utworzyć wyrażenie arytmetyczne z wykorzystaniem 

różnych działań i nawiasów. Przy obliczaniu wartości zapisanych wyrażeń proszę stosować 

reguły kolejności wykonywania działań. 

Wskazówki: 

Zad. 19,20 – proszę sporządzić rysunek, taki jak w zad. 18/232/P. 

Dla chętnych: Co umiem?/233/P. 

 

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się 

na stronie szkoły. Uczniowie, którzy rozwiążą zadania dla chętnych, proszę również 



przysłać do sprawdzenia. W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę 

kontaktować się ze mną drogą mailową. 

 

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com  

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

Temat: Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych. 

Dzisiejszy temat lekcji znajduje się w podręczniku na str. 146 – 147. W zeszytach macie 

narysowane przez Was  kwiaty, na których widoczny jest słupek i pręciki, są to najważniejsze 

elementy jeżeli chodzi o rozmnażanie rośliny i powstanie nasiona. Można powiedzieć, że 

słupek jest częścią żeńską kwiatu , a pręciki częścią męską. Zapiszcie w zeszytach: W zalążni 

słupka rozwijają się zalążki, a w nich – komórki jajowe. W główce pręcika powstają 

ziarna pyłku, a w nich - komórki plemnikowe.  Zapylenie to przeniesienie pyłku z 

pręcików na słupek. Odbywa się ono zwykle za pomocą wiatru lub owadów (pszczoły). 

Po zapyleniu ziarno pyłku wytwarza łagiewkę pyłkową i dochodzi do zapłodnienia czyli 

połączenia komórki plemnikowej z komórką jajową. Zalążek po zapłodnieniu staje się 

nasieniem, a ze ściany zalążni powstaje owocnia. Popatrzcie na str. 147 narysowany jest 

tam słupek z zalążkiem, łagiewką pyłkową. Przesyłam też link do filmu, który ułatwi Wam 

zrozumienie tematu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego z okazji 

Dnia Dziecka. https://www.youtube.com/watch?v=j15780Zcbz0 

 

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl  

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Piasek i glina, czyli o szkle i ceramice. 

Przeczytaj temat z podręcznika. 

 

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com 

 

02.06.20. (wtorek) 

Katecheza 48 – Eucharystia pokarmem dla ludzi. 

Przeczytaj temat z katechizmu (str. 112, 113). 

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się jaki sakrament został zapowiedziany przez cudowne 

rozmnożenie chleba (ćwiczeniówka str. 98 ćw. 1). 

Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia i wyślij na adres: bednarczyk.alicja7@gmail.com 

Uwaga! Proszę uczniów, którzy tego jeszcze nie uczynili o przesłanie zaległych prac. 

 

05.06.20. (piątek) 

Katecheza 49 – Jezus ucisza burzę na jeziorze. 

Zapoznaj się z tematem (katechizm str.114, 115). 

Zilustruj cudowne uciszenie burzy na jeziorze – ćw. 4  (ćwiczeniówka str. 101). 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 

NAUCZYCIELA aga857@interia.eu 

 

04.06.2020r. Rodzina - moje okno na świat. Rodzice są dla dzieci pierwszymi przewodnikami 

i nauczycielami, przekazują im życiową mądrość. Zapisz w zeszycie najważniejsze 

wskazówki od Twoich bliskich. W zdaniach możesz wykorzystać określenia: bezpieczeństwo, 

szacunek, miłość, szczęście, zaufanie, radość, posiłek, samodzielność, obowiązki, opieka, 

porządek. 
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PLASTYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 

 

Środa 03.06.2020 

Temat: Antyczne pomniki, pomniki konne, stadiony i ich współczesne interpretacje. „Projekt 

pomnika”, „Projekt plenerowej sceny teatralnej”, „Kolorowy stadion”. 

Wykonaj pracę na wybrany temat techniką dowolną, format pracy A4.  

Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. 

 

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com 

 

Czwartek 04.06.2020 

Temat: Nad błękitną wodą „Akwarium”. 

Napisz notatkę co to jest muzyka ilustracyjna. 

Posłuchaj utworu C. Saint- Saënsa: „Karnawał zwierząt” lub „Słoń i łabędź” również 

posłuchaj „Wesoły żeglarz” oraz Manuela de Falla „Taniec ognia”- zatańcz z kamieniami do 

zabawy muzycznej budzimy kamienie 

 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA   anna.sulima01@gmail.com 

 

01.06.2020r. gr.1 

Temat: Perły Europy. 

1. Wyszukaj na stronie Wikipedii (pod adresem pl.wikipedia.org) informacje o jednym z 

europejskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

2. Utwórz wizytówkę tego obiektu wg następujących zasad (praca obowiązkowa): 

- wizytówkę utwórz na jednej stronie wielkości A4 w edytorze tekstu, np.: Word, 

- umieść w niej nie tylko informacje tekstowe, ale i ilustracje, 

- zadbaj o dobrą jakość ilustracji, 

- nadaj atrakcyjny wygląd utworzonej przez Ciebie wizytówce, 

- zapisz ją najlepiej w formacie pdf pod nazwą "Perły Europy", lub w edytorze tekstowym, 

np.: Word 

- przyślij swoją pracę do sprawdzenia 

- jeżeli nie możesz wykonać pracy według podanej instrukcji, wykonaj ją tak jak pozwalają ci 

możliwości techniczne. 

Przykład, jak powinna wyglądać praca  https://tiny.pl/7rsk4  Proszę wybrać sobie inny obiekt 

niż zamek w Malborku. 

 

04.06.2020r. gr.2 

Temat: Perły Europy. 

1. Wyszukaj na stronie Wikipedii (pod adresem pl.wikipedia.org) informacje o jednym z 

europejskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

2. Utwórz wizytówkę tego obiektu wg następujących zasad (praca obowiązkowa): 

- wizytówkę utwórz na jednej stronie wielkości A4 w edytorze tekstu, np.: Word, 

- umieść w niej nie tylko informacje tekstowe, ale i ilustracje, 

- zadbaj o dobrą jakość ilustracji, 

- nadaj atrakcyjny wygląd utworzonej przez Ciebie wizytówce, 

- zapisz ją najlepiej w formacie pdf pod nazwą "Perły Europy", lub w edytorze tekstowym, 

np.: Word 

- przyślij swoją pracę do sprawdzenia 

- jeżeli nie możesz wykonać pracy według podanej instrukcji, wykonaj ją tak jak pozwalają ci 

mailto:m.kominek3@gmail.com
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możliwości techniczne. 

Przykład, jak powinna wyglądać praca  https://tiny.pl/7rsk4   Proszę wybrać sobie inny obiekt 

niż zamek w Malborku. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA   bajkowa.98@wp.pl   

 

KorfbalI  

Korfball- to gra zespołowa wymyślona w Holandii na początku XX wieku i wprowadzona do 

szkół w Amsterdamie w 1902r.  

Obejrzyjcie w wolnym czasie przesłane przeze mnie filmiki. Jak będzie Ci się nudziło to 

porzucaj do celu piłką lub innym przyborem wykorzystując kosz lub inny pojemnik. 

KorfbalI . Co to takiego? - filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=UevevMlVYTA 

Jak się gra w korfball? - filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=P44PyYlLjIs 

 

https://tiny.pl/7rsk4
mailto:bajkowa.98@wp.pl%20%20PIOTR%20SIEBYŁA
mailto:bajkowa.98@wp.pl%20%20PIOTR%20SIEBYŁA

